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Rodos  
30 Temmuz 1482

Rodos’a gidecek geminin kırmızı haçlarla kimlikleri belirlenmiş 
yelkenleri talimatı çoktan aldıklarından esen rüzgârla şişmeye 
başlamış, gemi suya yaslanmıştı bile. 
İşte tam o an, nesiller boyu hükümranlıklarının sürdüğü bu kutsal 
toprakları dünya gözüyle bir daha görüp göremeyeceğinden emin 
olmadığından hüzün içine koca hantal bir öküz gibi çökmüş, her 
yanını bir ürperti sarmıştı. Kader onu bilinmezliğin ortasına süpür-
se bile yüreğindeki umudu taze tutma telaşındaydı. Lakin içindeki 
kuşkunun zihnini aç bir kurt gibi kemirmesine mâni olamıyordu. 
“Hata mı ediyorum yoksa...” diye geçirdi içinden. Yüzüne çarpan 
tuzlu, nemli yel onu kararından caydırmak için çırpınırken o ka-
radan ayrılmıştı bile. 
Hristiyan inancına göre İsa Peygamber’in çektiği işkenceler gü-
nahlarımızın kefaretidir; insanın nefretinin ve zalimliğinin de bir 
işaretidir. Her şey olup bittikten sonra çarmıha gerilmiş İsa’yı gör-
mek için ağır adımlarla Golgota tepesine çıkan tedirgin insanlar, 
çarmıhın karşısına geçip başlarını göğe kaldırdıklarında gördükleri 
karşısında dehşete düşmüş; biçimi bozulmuş, insana benzer yanı 
kalmamış İsa için gözyaşı dökmüştü. Çektiği bedensel acılar kor-
kunç olduğu halde ruhsal acılarıyla kıyaslanınca bir hiçti aslında. 
İşte Hristiyan inancına göre İsa Peygamber’in bütün insanları 
günahtan kurtarışını temsil eden haç, kan kırmızısı rengiyle yel-
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kenlerin üzerinde dalgalanıyordu şimdi. Yelkenlerin rüzgârda çı-
kardığı tok sesler bakışlarını o yöne çevirmesine neden oldu. Tıpkı 
korkulu gözlerle çarmıhtaki İsa’ya bakan zavallılar gibi yelkenlerin 
üzerindeki haçlara baktı.
“Ne yaptım? Ya gerçekten Frenk Süleyman’ın dediği gibiyse?” 
Verdiği karar sadece kendisini etkilemeyecekti; nesiller boyu taze 
tutulacak bir acının, üzerine pek çok tevatürün eklenmesiyle, dilden 
dile dolaşmasına sebep olacaktı. Geleceğin belirsizliğine güven-
mekten başka çare var mıydı? 
Bu bir ayrılığa yolculuktu. Varılacak hedef elbette tecrübe edile-
cekti. Yeniden dönüşün şanlı teşekkülü yok sayılamayacak kadar 
büyük ve kutsaldı.
Odisseus, ülkesi İthaka’dan Truva’ya gelip kentini on yıl süren 
zorlu savaşlardan ve hileli tuzaklardan sonra ele geçirip yeniden 
ülkesine dönmek için çok uzun sürecek, sonu belirsiz bir yolculuğa 
çıkmamış mıydı? 
Simurg, Feniks, Anka ve Garuda’da anlatılanlar binlerce yıldır 
ulaşılmaz sanılan hedefe ulaşmanın, durmaksızın ve mânilere 
aldırmaksızın ilerlemenin, insanın kendi gerçekliğine ulaşması 
gerçekliğinden başka neydi ki? 
Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı Sultan Muhammed 
Alparslan Anadolu’nun kapılarını ardına kadar açmak için çile 
çekmemiş miydi?
Ne olursa olsun ayrılık acıydı. Annesi Çiçek Hatun, evlatları Şeh-
zade Oğuz Han, Şehzade Murad, Şehzade Abdullah, Ayşe Sultan 
ve Gevher Melike Sultan aklına düştü. Burnunun direği sızladı. 
Aklına düşenleri uzaklaştırmak ister gibi başını iki yana salladı. 
Zaman, bunları düşünecek zaman değildi. 
“Ne yapacaktım ki?” dedi kendi kendine.
Karamani Mehmed Paşa’nın ölümüyle arzu ettiği hükümdarlığı 
elde edemeyince biraderine karşı asker toplamasa mıydı? Hem 
Bursa halkı yeniçerilerin İstanbul’daki edepsizliklerini duyduğu 
için kendisinden yana çıkmamış mıydı? 
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Ağabeyi Bayezid tarafından üzerine gönderilen kuvvetleri tepele-
dikten sonra durmak mümkün müydü? Değildi elbet. Tabii ki adına 
para kestirip hutbe okutacak, bu suretle hükümdarlığını ilan ede-
cekti. Hem orta yol için elini uzatmamış mıydı? Büyük halası Selçuk 
Sultan başkanlığında biraderine bir heyet göndermemiş miydi? 
Osmanlı memleketlerinin ikiye taksimiyle kendisinin Anadolu’da, 
Bayezid’in Rumeli’de hükümdar olmasını teklif etmemiş miydi? 
Oysa ağabeyi ne yapmıştı? Derhal ordusunun başına geçerek Bur-
sa üzerine yürümüştü. Evet, mağlup olmuştu. Lakin bu davada 
yılmak olmazdı. Gücünü toplamak için Eskişehir’e, oradan da 
yaralı olarak Konya’ya çekilmişti elbet. Bütün eşyası ve hazineleri 
yağmalanmamış mıydı? Konya’ya gelip ailesini yanına aldıktan 
üç gün sonra Suriye’ye, oradan da Kahire’ye, Memlûk sultanının 
yanına gelmeseydi canından olmayacak mıydı? 
Davasını sürdürmekten başka ne yapabilirdi ki? Aksi mümkün 
değildi. Babasının vasiyetini hiçe sayamazdı. Bu, canına mal olsa 
da vazgeçmek korkaklık ve emanete ihanet etmek olurdu. 
“Gerçek vâris olarak başka türlü davranmamı nasıl bekleyebilirlerdi 
ki? Hele beni gerçek vâris olarak kabul eden onca devlet erkânı 
ve halk varken,” diye derin düşünceler içindeyken bakışlarından 
bile ne düşündüğünü anlamaya istidatlı Frenk Süleyman yanına 
yaklaşıp saygıyla eğildikten sonra, “Belli ki derin düşünceler sarmış 
dört bir yanınızı Sultanım,” diye seslendi.
Bu saatten sonra saklanacak bir vaziyet yoktu. Hem zehrini akıtmak 
anca dostla olur derdi büyükler. Bu sebeple lafa ortasından girerek, 
“Babam Fatih Sultan Mehmed hazırlattığı Kanunname’de sadece 
benden söz etmiş, ağamı anmamıştı bile. İşte beni veliaht tanıyanlar 
öncelikle bu esasa dayanırken ben ne yapacaktım? Kanunname’de, 
‘Ve oğlum şehzadem edâmallahu ömrühu hüküm yazılmak lâzım 
geldikte böyle yazıla: Ferzend-i ercümend-i es’ad ü emced vâris-i 
mülk-i Süleymânî nûr-ı hadaka-i sultanî rüûsü’s-selâtîn sâhibü’l-
ızzü vet-temkin mahz-ı lutfullahi’l-kirâm oğlum Cem Sultan edam 
Allahu bekah yazıla,’ demiyor mu?” diye pat diye soruverdi.
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“Siz daha iyisini bilirsiniz Sultanım,” diyerek başını önüne eğdi 
Frenk Süleyman. 
Lakin o ısrarcıydı, sözüne güvendiği birinden düşüncelerini teyit 
etmek istiyordu. Buna ihtiyacı vardı:
“Söyle, senin fikrini almak isterim. Çekinme söyle.”
Frenk Süleyman başını kaldırıp yeşil hareli gözleriyle sultanının 
gözlerinin içine baktı. Bakışlarında hem endişe hem de hüzün 
vardı. “Bana söz düşmez Sultanım. Meydan okuyan sözler söyle-
mekten ar ederim. Kılıçları havada savurma zamanı değildir. Rahat 
olup keyiflenecek zamansa hiç değildir,” diyerek konuyu usulca 
kapatmak istedi.
“Israr ediyorum fikrini söyle,” diye onu omzundan kavrayıp göz-
lerinin içine baktı. Belli ki karşılık bekliyordu. 
“Sultanım, aciz fikrim odur ki, söylediğiniz cümlede kullanılan 
‘vâris-i mülk-i Süleymânî’ kaydı, babanızın vârisliği size tahsis et-
tiğini gösterir. Lakin cellat ilmiği boynunuzdadır. Uğursuz fikirler 
harekete geçtiğinde kendimizi savunmaktan başka ne yapabiliriz 
ki? İnsan ileriyi daha iyi görmek, durumu anlamak, karar vermek, 
varlığını korumak ve tekrar saldırmak için kimi zaman geri çekilir. 
Bizler, yani geride duranlar yaşananları daha iyi değerlendirebiliriz. 
Kim bilir, belki de hatalı kararlar veririz. Doğrusunu Allah bilir.”
Sultan, elini Süleyman’ın omzundan çekmişti. Haklılığının ke-
sinleşmesini sağlamak için, “Babam taç ve tahtını ağam Bayezid’e 
değil, bana bıraktı. Beni Karaman gibi önemli bir vilayete tayin etti, 
Rodos Şövalyeleri’yle barış müzakerelerine beni memur eyledi. İşte 
bunlar niyetinin halis işaretleri,” dedi. Sonra, “Peki neden yüreğim 
burkuluyor, vicdanım sızlıyor?” diye sordu.
Güneş ufuk çizgisine doğru yavaş yavaş inerken hava gitgide kızıl-
laşıyordu. Frenk Süleyman’ın yüreği kızardı. Ufukta kümelenmiş 
bulutlara baktı. Uçan bir iki martının ardından gözlerini sultanına 
çevirdi. Fısıldar gibi, “Vatanınızda kalsaydınız ne olacaktı? Belki 
kardeşinizle anlaşırdınız. Lakin anlaşamadığınız takdirde muhte-
mel ki gazaba uğrayıp onun emriyle öldürülecektiniz. Kanınızın 
tadına varmak isteyen o kadar insan varken...” dedi. Bu esnada yü-
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zünü acıyla buruşturdu. “Tedirgin bir gönülle azgın dalgalara galip 
gelemezsiniz. Yakalamak istediğiniz balık oltadan kurtuldu, daldı 
derinlere. Şimdi akıl yem olmamakta Sultanım. Güneşin batıdan 
doğduğu vaki değil. Allah’ın dediği olacak elbet. Lakin bundan 
böyle kavi olmanız gerek. Unutmayın, Allah Bakara suresinde 
buyuruyor: ‘Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene 
iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamber-
lerine inandılar. Onun elçileri arasında ayırım yapamayız. Ve işittik, 
itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır,’ dediler. 
Son ayette ise, ‘Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle 
yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde 
olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi 
cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük 
yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç 
kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele 
buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı top-
luluğa karşı bize yardım et!’ buyurulur.” 
Frenk Süleyman’ın insana huzur veren sesiyle okuduğu ayet-
ler Sultan’ın kalbini ferahlatmıştı. Bakışlarını engin denizden 
Süleyman’a çevirdi, ellerini avuçlarının içine aldı. 
“Acaba benim için şerefli bir son olacak mı?”
Frenk Süleyman’ı dinlememekle zamanında büyük bir hata etmişti. 
Devletin en önemli temsilcileriyle bilgi ve becerileri sebebiyle 
iletişimde bulunmuş bu kıvırcık siyah saçlı, beyaz tenli, zayıf ve 
uzun adamı büyük bir umutla Saint-Jean Şövalyeleri’ne gönder-
mişti. Bölgeyi ve oraların âdetlerini iyi bilirdi. Önden hazırlıkları 
tamamlayacaktı, buna inanmıştı. Frenk Süleyman’la aralarında 
geçen konuşmayı hatırladı:
“Ben gitmememiz gerektiğine inanıyorum Sultanım. İçimde tarif 
edemediğim kötü bir his var. Emin olamıyorum lakin bakışlarındaki 
o tekinsiz hali iyi biliyorum. Niyetlerini gizliyorlar. Bu insanlara 
güvenmemeniz daha doğru olur. Bu soysuzları iyi bilirim. Ne ye-
minlerine ne de verdikleri teminatlara inanırım. Kalbim mutmain 
değil. Gitmeyelim. Bunlar Kudüs’te hasta, yaralı ve yoksul hacılara 
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yardım etmek amacıyla kurulan o kuruluş değil artık. Babanızın 
Akdeniz ve bunlar üzerindeki emellerini biliyorsunuz. Onlar da 
çok iyi biliyorlar. Rodos’u Akdeniz ticaret yolu üzerinde önemli 
bir noktaya getirdiler. Lakin bunlar korsan. Adayı Haçlı askerleri 
için bir üs haline getirdiler. Coğrafi ve siyasi konumu nedeniyle 
babanız burayı fethetmek istedi. Bunu çok iyi biliyorsunuz. İran 
tarafına gitmemizde ısrar ediyorum. Düşmana bu aşamada bir 
adım bile yaklaşmamamız gerek. Bu adamların kılıçları kınından 
çıkmaya korksa bile kafalarında tilki gibi sinsi fikirler dolaşır. Bu 
da kılıçlarından daha beterdir. Fırsatını bulduklarında komşu kanı 
dökmekten ar etmezler.” 
“Bu konuyu daha önce mütalaa ettik. Haklısın, benim gönlümden 
de Akkoyunlu bölgesine gitmek geçiyordu. Bunun daha doğru 
olacağını düşünüyordum. Kasım Bey son derece haklı, İran’a ve 
Şam bölgesine geçmem doğru değil. Kaygılarını anlıyorum. Evet, 
ben de bu adamlara tam manasıyla güvenmiyorum. Ama unutma, 
babamın emriyle evvelden Rodos’la alakalı aldığım görevlerden 
dolayı onları tanıyorum. Kuracakları oyunları bertaraf etmek müm-
kün. Sen gereğini yerine getir.” 
Frenk Süleyman bu sözler üzerine yalvaran bir ifadeyle, “Kasım 
Bey’in gizli maksatları var. Eğer Rumeli’ye geçerseniz kendi bölgesi 
Karaman civarında yoğunlaşan çatışma ve ilgi Rumeli’ye kayacak, 
bu sayede o da İç Anadolu’da rahatça at koşturacak. Bunu göz ardı 
etmemenizi dilerim,” diyerek onu uyarmıştı.
Sultan kendine çok güveniyordu ama unuttuğu bir şey vardı: Ba-
bası II. Mehmed’in vefatının ardından arkasında onun gibi bir güç 
kalmamıştı. Karamanoğlu’yla beraber aldığı karar gereği Rumeli’ye 
geçip orada kendine taraftar toplayacağına inanıyordu. 
Böyle olacakmış demek ki. Teminatlarına inanmak belki de işine 
gelmişti. İnanmak istemişti. Ayas Bey, Celal Bey, Sinan Bey, Şirmerd 
Ağa, Şadi Bey ve diğer adamlarıyla gemiye adım attığında akıbeti 
belli olmuştu aslında. Ne acıdır ki o bunu bilmiyordu.
Don Alvaro adlı tarikat gemisinin güvertesinde bu konuşmalar 
yapıladursun, tarikatın Tresor adlı büyük gemisi uzakta görünmüş-
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tü. Bir müddet sonra Tresor’dan Don Alvaro’ya geçen şövalyeler 
Sultan’ın önünde saygıyla eğilip içinde Tarikat Meclisince yazılan 
mektupların olduğu bir paketi ona saygıyla teslim ettiler. 
Artık dönüşü olmayan bir yoldaydı.
Frenk Süleyman daha önce yaptığı uyarılara rağmen sultanına 
cesaret vermek ve onun içine girdiği bu bilinmezde güçlü görün-
mesini sağlamak istiyordu:
“Bu karanlık ve bilinmez sorularla niyetinizi karartmayın Sultanım. 
Yay çoktan gerildi. Bundan sonrasına bakmak gerek. Geri dönme 
imkânımız yok artık. Bundan gayrı kim olduklarını, hakkınızda ne 
gibi duygular beslediklerini az çok tahmin ettiğim bağnaz, kindar 
ve kibirli şövalyelere dikkat edelim. Temkini elden bırakmayalım. 
Mevlam darda koymayacak elbet. Sizin ya da ağanızın başa geçme-
sini umanlar kendi iktidarlarını da kurmak derdindeler. Bu savaşın 
çetin geçmesinin asıl sebebi bu. Kördüğüm haline getirildikçe ta-
raflar kendilerine daha kolay alan bulacaklar. Herkes törende süslü 
entarilerini giyip külahlarını, sarıklarını sarıp kurmayı umdukları 
makamlarının derdinde. Artık bunları düşünmeyin. Biz her daim 
genç kalmak zorundayız. Ancak iman hakikatleri insanı dinç tutar. 
En büyük belalarda, en büyük dertlerde hep şöyle demez miyiz: 
Nusret Allah’tandır ve muhakkak gelecektir. Biz ölüm anında bile 
Allahımız meleğini göndererek bizleri muhatap kıldığı için, O’nunla 
yakınlık kurduğumuz için sevinenlerdeniz. Biz O’nun için sever; 
dinimiz için yaşar, harp ederiz. Düşmanlarımızla Allah’ın emirlerine 
karşı oldukları için mücadele ederiz. Bizim her şeyimiz dinimizken 
nasıl olur da O’nun bizi güçlendireceğinden umudumuzu keseriz? 
Allah bizleri önce yolundan, ardından onunla amel edebilme yo-
lundan ayırmasın.”
Sultan uzun uzun Frenk Süleyman’ın yüzüne baktı:
“Sana ne diye hâlâ Frenk Süleyman derler ki? Anadan doğma bir 
Hristiyan olarak bu noktaya gelebilmeyi Allah her kuluna nasip 
etmez. Sen nasipli olanlardansın. Allah senden razı olsun.” 
Venedikli bir anne ve babadan olma, sonrasında İslam’ı seçerek 
Osmanlı topraklarında yaşamaya başlamış Frenk Süleyman ar edip 
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başını önüne eğdi. Sultan son sözünü söylerken boğazına bir yumru 
oturmuştu. Gözyaşlarını ondan saklamak için hürmetle eğilip bir 
iki adım attıktan sonra hızla uzaklaştı. 
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Sabaha karşı düşünürken uzaktan surlarını gördüğü küçük kale-
nin sonunu hazırlayan zindana dönüşeceğini ve köle pazarlarında 
satılan kölelerden bir farkının kalmayacağını aklının ucundan bile 
geçirmiyordu. Durdu ve bulunduğu yerden kaleye baktı. Hava 
açıktı, martıların sesi etrafta yankılanıyordu. Kale adeta doğal bir 
kayalık gibi görünüyordu. İnsan mahsulü kulesini fark etmese 
bunun bir kale olduğunu bile anlamayacaktı. 
İçini bir umut kapladı. Neticede topraklarını terk etse bile adına 
para basılmış, hutbe okutulmuş bir padişahtı. Kendini padişah ilan 
etmişti etmesine de hesaba katmadığı o kadar çok şey vardı ki... 
Rodos’a vardıklarında özenle hazırlanmış iskelede denize uzanan 
tahta köprü dikkatini çekmişti. Bu bir anlamda gururunu okşamıştı; 
büyük devlet adamları onu bekliyorlardı. Lakin kendisini karşılayan 
heyette Büyük Üstat olarak bilinen Pierre d’Aubusson’un olmaması 
dikkatini çekmişti. Memurlar ayaklarına kapanmışlardı, kalelerden 
atılan topların sesi adanın dört bir yanında yankılanıyordu. Çocuk-
lar adeta öteki dünyadan kendilerini kutsamaya gelmiş bir sultanı 
görme telaşıyla birbirlerinin omuzlarının üzerinden itiş kakış bu 
ana şahit olmaya çalışıyorlardı. 
Karşılama heyetinin başındaki dar omuzlu, çenesini göğsüne göm-
müş şövalye bir iskelet gibi duruyordu. Geriye taranmış koyu renk 
yağlı saçı, alnının darlığını hepten ortaya çıkarmıştı. Kaşlarıyla 
saçının arası iki parmak kadardı. Kurum gibi siyah gözlerini ola-
bildiğince sert bir ifadeyle donatmıştı, buranın hâkimi benim der 
gibi bakıyordu. Eğilip selam verdi:
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 “Hoş geldiniz ekselansları. Siz, firari olsanız bile, zulme uğramış ve 
hakları gasp edilmiş bir hükümdarsınız ve her zaman hatırlanacağı 
gibi Cem Sultan’sınız. Sizi hürmete layık bir prens olduğunuz için 
karşıladık. Düşmanımız sayılmazsınız. Her ne kadar bizden öldü-
resiye nefret eden Muhammed’in oğlu olsanız da Büyük Üstat’ın 
muamelesi insanidir. Babanız bize elinden gelen her şeyi yaptı. 
Bizse ona gerektiği gibi karşı koyduk ve sonunda muzaffer olduk. 
Bu, asırlar sonra bile anlatılacaktır. Rodos Şövalyeleri saldıranları 
yenmişlerdir ama kendilerine sığınanları her zaman insanca mu-
ameleye tabi tutmuş ve korumuşlardır.” 
Sultan bu sözler üzerine Frenk Süleyman’ın tedirgin yüzüne baktı. 
Süleyman başını önüne eğdi. Diğer adamlarıysa Süleyman’ın aksine 
rahatlamışlardı. 
Yollar çiçeklerle donatılmış, duvarlar altın sırmalı ipek bayraklarla 
süslenmişti. Halk sokaklara taşmıştı, balkonlar ve pencereler belle-
rine kadar sarkmış kadınlarla doluydu. Pencereden kafa uzatacak 
yer bulamayanlarsa taburelere çıkıp pencereden sarkan ev halkının 
ardından olan biteni seyretmeye çabalıyordu. 
Sultan, şövalyelerin ricası üzerine vakur bir edayla, özenle süs-
lenmiş, yeleleri alacalı beyaz bir ata bindi. Adamları da çevresini 
sarmış, ona eşlik ediyorlardı. Gösterişli kıyafetler giyenler adanın 
zenginleri olmalıydı. Hatta bazıları giydiklerine kendilerini şı-
martacak kadar özen göstermişlerdi. Halksa daha çok işçilerden 
oluştuğundan yaptıkları işe uygun kıyafetler içindeydiler. Kıyıdan 
hızla topladığı ağı telaştan kasaya koymayı unutup kucağında tutan 
balıkçılar bile vardı. Mızıkalar çalınıyor, alkışlarla “Yaşa!” sesleri 
göğü çınlatıyordu. Sultan, köprüye serilmiş sırmalı kumaşlar ve 
değerli halıların üzerinden şahlara yakışır bir tavırla ilerliyordu. 
Lakin burası olmayı arzu ettiği mekân değildi. Bu görkemli girişi 
Payitaht için gerçekleştirmeyi istemişti. 
Ama kaderin cilvesi...
Soyda birbirinin dengi iki kardeş, Habil ve Kabil’den beri süren 
kadim kavgadan nasibini alacaktı demek ki. 
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Kanla sulayıp yurt edindikleri topraklara kan dökmek... İşte bu 
acı vericiydi.
Kardeş eliyle, kardeş kanıyla tarih yazılır mı hiç? 
Yazılacaktı demek ki. 
Çağ açıp çağ kapayan Fatih’in soyu... 
İşte bu acı vericiydi...
Saint-Sebastian Meydanı’na gelince durdular. Sultan, kıyafeti ve 
maiyetinden Büyük Üstat olduğu belli olan Pierre d’Aubusson’u 
görünce atından indi. Atkılı, kolyeli, parlak brokar, nakışlı kumaş-
tan dikilme giysisiyle sakalı olmasa kadın zannedebileceği adama 
doğru ilerledi. Karşı karşıya geldiklerinde adam Sultan’a doğru 
bir iki adım atıp başını kaldırdı. Sivri gür sakallı, kabak denecek 
kadar az saçlı, buz mavisi gözlü, yanık tenli, mor ağızlı, ince uzun 
parmaklı Pierre d’Aubusson gülümsüyordu. 
Bu küçük adada hayalleri adanın sınırlarından taşıp Akdeniz’in 
sularını kaplayan bir adamdı o. Seneler önce, o zamanlar genç bir 
kardinal yardımcısı olan Papa Alexander sokak çocuğuyken kol 
kanat germişti ona. Güçlü ailesi tarafından daima kollanan bu yeni 
yetme ruhban, kilisedeki gümüşleri çalan ufak çocuğu himayesine 
almış ve onu özel olarak yetiştirmişti. Çelik kadar sağlam ama yılan 
gibi sinsi bu gençle ilgili hayaller kurmuştu. Derin bağlantılarla 
donanmış bu adam; başarıları ve Papa’nın sonsuz desteğiyle usta 
bir diplomat, katil ve korsan olmuştu.
Gerektiğinde hepsi, gerektiğinde hiçbiriydi. Kendini hep Papa’nın 
kirlenmeye hazır eli olarak görmüş lakin bağımsız varlığını kurgu-
lamaktan da geri durmamıştı. Papa’nın ruhunda oluşturduğu kirli 
gecelerin onulmaz yaralarını elde ettiği servetle yok etmeye çalışan 
bir zavallıydı. Papa onun için sadece kutsal bir varlık değil, adeta 
ruhunu ele geçiren şarap rengi, tütsü ve ter kokulu kadife bir şaldı. 
Çocuk aklına kutsandığı yalanlarının sokulduğu ve bununla asla 
yüzleşmek istemediği hasta bir ruh. 
Büyük Üstat, işaret parmağını üç kez göğsüne vurarak Sultan’ı se-
lamladı. Sultan da onu âdet olduğu üzere üç defa selamladı. Büyük 
Üstat yüzünde sinsi bir gülümsemeyle, “Hükümdar Cem!” diye 
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eğildi. Ardından elini göğüs hizasından havaya doğru bir hareket-
le kaldırıp işaret parmağıyla gökyüzünü gösterdi. Görünüşünde 
insanı tedirgin eden bir şey vardı. Adayı aydınlatan parlak güneşe 
rağmen yüzündeki kara niyet gölgesi gizlenemez vaziyetteydi. Göz 
çukurlarındaki damarların morluğu, ince birer çizgi gibi olan göz-
lerine tekinsiz bir anlam veriyordu. Yüzüne, saklamakta zorlandığı 
bir kana susamışlık hali hâkimdi. Bunu gizlemek için acı bir gülüş 
zorlanarak dudaklarının kıvrımında yerini korumaya çalışıyordu. 
“Ne çok zaman geçti! Neler, neler oldu! Ne çok sınadı Tanrı bizi!” 
diyerek Sultan’ın elini tuttu. 
Beraberce Fransız Konağı’na doğru bir tercüman aracılığıyla ko-
nuşarak yürümeye başladılar.
“Vaziyetiniz için üzüldüğümü bilmenizi isterim. Sultanlığın sizin 
hakkınız olduğunu bütün yüreğimle kabul ediyorum. Peki neden 
böyle oldu dersiniz?”
Üzülmek mi? Buna adanın bütün kuşları gülerdi herhalde. Hatta 
esen nemli rüzgârlar sebebiyle üzerleri yosun bağlamış haçların 
altında kemikleri un ufak olmuş cesetler bile. Osmanlı’nın bu du-
rumuna üzülecek son kişi d’Aubusson olabilirdi.
“Daha hiçbir şey belli değil, sevgili dostum. Dilerseniz bunları 
rahat bir ortamda konuşalım, ne dersiniz?” diyerek yürümeye 
devam etti Sultan. 
Büyük Üstat başıyla onayladı. Sultan’a kapıya kadar eşlik etti, mü-
saade istemeden önce, “Ah rahmetli babanız, Tanrı onu kutsamış 
olsun! Onu unutmak mümkün değil. İyi ki bu kavgaya şahit olmadı. 
Üzüleceği kesindi. Soylu konuğum, biliyor musunuz nedenini?” 
dedi.
“Nedir?” diyerek onun yüzüne baktı Sultan.
“Hey Tanrım, deli olacağım! Hiç anlamıyorum, bu kavga hiç ya-
şanmamalıydı. Sizin gibi soylu bir ailenin iki evladının bu duruma 
düşmesi içimi acıtıyor. Hani ne derler, filler dövüşürken olan karın-
calara olurmuş. Malumunuz, sizi kabul etmemin büyük zorlukları 
olacaktır bana.”
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Sultan, d’Aubusson’un gözlerinin içine baktı. Saklamakta zorlandığı 
bir öfkeyle, “Osmanlı güçlüdür. Kavgalarında bile hak ve adaleti 
göz ardı etmez. Siz telaş etmeyiniz. Çok uzun kalacak değilim,” 
diyerek içeri girdi. 
Büyük Üstat arkasından seslendi:
“Varlığınızdan şeref bulduk.”
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Uzun boylu, mavi gözlü, uzun kirpikli, çoğunlukla sola büktüğü 
dudakları kalınca, babası gibi doğan burunlu, kulakları ve çene-
si küçük, hafif sakallı, heybetli ve çevik biriydi. Temkinli ve ağır 
davranışlıydı. Sözünün eri, atılgan bir insandı düşmanlarının bile 
müthiş bir harp adamı dediği talihsiz Cem Sultan. Fatih Sultan 
Mehmed’in oğluna yakışır davranışlar içindeydi. 
“Bu Şehzade’nin Osmanlı tahtına geçmeyişi, Hristiyan âlemi için 
Tanrı’nın lütfudur,” sözü Hristiyanlar için bir teselli gibi görünse 
bile akıbeti kimse bilemezdi elbet.

***
Sultan kalacağı daireye, beraberindeki adamlar da kendi odalarına 
yerleşmişti. Misafir edildikleri bina bir hayli büyüktü. Sultan’ın 
dairesi son derece zevkli döşenmişti. Dönemeçten aşağı yukarı 
beş mil uzaklıktaki deniz, pencereden bütün güzelliğiyle kendini 
gösteriyordu. Hizmetliler odaya gümüş sürahide şarap, peynir, 
zeytin, ekmek, iyi cins kuru üzüm ve kuru incir, kurutulmuş et, 
ayrıca taze meyvelerden oluşan bir sepet bırakmışlardı. 
Uzaktan kendini belli eden deniz ne kadar da huzur vericiydi. 
Sol tarafta kalan kilisenin ince, zarif kulesi Cem Sultan’a kendini 
göstermek ister gibi göğe yükseliyordu. İstanbul’un göğü delen 
minareleri Sultan’ın gözünün önüne geldi. Etrafında bağırtıyla uçan 
kuşlar, güneşin ufukta batışı ve ezan... Hz. Ebu Bekir’in işkence-
den kurtardığı Bilal-i Habeşi’nin namaz vakitlerini duyurmak için 
yüksek bir tepeden ezan okuduğu günden bu yana minarelerden 
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yükselen ezan sesini duydu kulaklarında. Gözlerini kapattı ve bir 
süre öylece zihnindeki ezanı dinledi. 
Kalenin alt kısmında sırt sırta dizilmiş taraçalı evler ve adanın dar 
sokakları, bir Akdeniz kasabasının o sıcak ve samimi güzelliğini 
sergilemekten mutluluk duyuyor gibiydiler. Bu samimi görüntü 
içinin ferahlamasına sebep oldu. 
“Burada geçiciyim. Daha yapılacak çok işim var,” diye geçirdi için-
den. İleride fark ettiği, sahil boyunca uzanan ağaçlı yolda yürüyüş 
yapmayı düşledi.

***
Şatoya yerleşeli bir gün olmuştu. Kapısı çaldı. Gelen uzun boylu, 
güçlü kuvvetli, bir o kadar da gururlu ve edepli Ayas Bey’di. Cem 
Sultan’a hizmet etmenin ne demek olduğunu bilerek yaşıyor lakin 
yaşananlara müdahale edememenin üzüntüsünü de derinden his-
sediyordu. Saygıyla eğildi.
“Destur var mıdır efendim? Pierre d’Aubusson sizi ziyarete gel-
mişler.”
Cem Sultan’ın yüzü pencereye dönüktü. Bir süre ses etmedi. Ar-
dından, “Gelmişse görüşmek icap eder. Zaten arzu ettiğim bir 
görüşme. Lakin beklediğimden biraz erken oldu. Vardır elbet bir 
sebebi. Amacına ulaşmak isteyen âdemoğlu bil ki telaş eder Ayas. 
Elbet anlayacağız. Tavrınıza dikkat edin. Nereden geldiğinizi unut-
mayın,” dedi.
“Siz merak buyurmayınız Sultanım. Burası bir köprü elhamdülil-
lah. Tarihi unutmak ve şu halimize bakıp tavır koymak bize ters 
düşer. Gereği yerine getirilecektir. Sırtı yere gelecek olan biz değiliz 
evelallah. Lakin kavga şimdi kefereyle değildir, bunu biliriz. Kavga 
nizam-ı âlem içindir. Kefere sadece bir payanda. Dediğim gibi, siz 
merak buyurmayınız.”
Cem Sultan yüzünü pencereden çevirdiği anda Ayas Bey başı-
nı önüne eğerek bir adım geri çekilip onun çıkması için yer açtı. 
Cem Sultan çıktıktan sonra kapıyı kapattı. O önde, Ayas Bey ar-
kada alt kattaki salona inmek için merdivenlere yöneldiler. Pierre 
d’Aubusson, Cem Sultan’ı merdivenin başında görünce oturduğu 
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yerden kalktı. Tarikatın ileri gelenleriyle birlikte misafirini selam-
lamaya ve onunla konuşmaya gelmişti.
“Hükümdar Cem!” diye selam verdi. “Umarım dinlenebilmişsiniz-
dir. Eksik bulduğunuz şeyler olursa emretmeniz yeterli.”
“Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik bir ihtiyacımız 
yok.” 
Cem Sultan onları dinleyen adamlarına baktı. Hepsi bu beyanı 
onaylarcasına başlarını eğdi. Sultan tekli koltuğa geçip oturdu. 
Eliyle Üstat’ın da oturmasını işaret etti. 
Büyük Üstat oturur oturmaz, “Anlatın rica ederim, bu durumda ne 
yapmayı düşünüyorsunuz? Neden bu duruma gelindi?” diye sordu.
Geçiştirilecek bir adam değildi. Aslında neyin neden olduğunu 
çok iyi biliyordu. Lakin duyduklarını muhatabına da teyit ettirmek 
istiyordu. Ya da kendisine yalan söylenip söylenmeyeceğini anla-
maya çalışıyordu. Cem Sultan da karşısındakinin ne denli kurnaz 
olduğunu, babası tarafından vazifelendirildiği günlerde yüz yüze 
yaptıkları görüşmelerden çok iyi biliyordu.
“Karamanî Mehmed Paşa, Karaman beyleri ve bazı Türkmen bey-
leri benim yanımda.”
D’Aubusson, Cem Sultan’ın sözünü kesti:
“Kardeşinizin yanında da destekçiler var elbet.” 
Cem Sultan bu durumu görmezden gelip devam etti:
“Elbette. Ağabeyimi askerî anlamda yenmem pek kolay değil. Bu 
yüzden kendisine halam aracılığıyla bir teklifte bulundum. Ülkeyi 
ikiye ayırmasını, Anadolu’yu benim, Rumeli’yi ise kendisinin idare 
etmesini talep ettim ancak bu teklifim karşılık bulmadı. Bu yüz-
den Yenişehir’de çarpıştık ve mağlup olduk. Karaman’a çekilmek 
mecburiyetinde kaldım. Yolda tüm malım, hatta üzerimdeki elbise 
dahi yağmalandı. Anadolu’da artık tutunamayacağımı anladığım 
için ailemi de yanıma alarak Mısır’a göçtüm.” 
“Memlûk Sultanı Kayıtbay, en büyük düşmanı Osmanlı’nın şeh-
zadesini sarayında ağırlamaktan son derece memnun olmuştur 
Hünkâr Hazretleri,” dedi d’Aubusson. Bu sırada yüzünde sinsi bir 
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gülümseme peyda oldu. Saklamaya çalışsa da bu durumun her 
anından keyif aldığı aşikârdı. Cem Sultan, muhatabının içinden 
geçirdiklerini yüzünden okumaya çalışır gibi öylece durup baktı 
bir süre. Ardından, “Mısır’da bulunduğum sırada Mekke’ye gidip 
Hac vazifemi de yerine getirdim. Karaman Beyi Kasım Bey beni 
Rumeli’ye geçip mücadelemi orada sürdürmem konusunda ikna 
etti. Verdiğiniz teminat üzerine nihayet adanıza gelmeye karar 
verdim. Gördüğünüz gibi karşınızdayım.” 
“Sizi misafir etmekten son derece mutluyuz Hünkâr Hazretleri. 
Merakımı mazur görün, mesele Kanunname mi?” 
D’Aubusson’un bu soruyu sorarken gizli tutmaya çalıştığı sevinç, 
bir o kadar da durumdan rahatsızlık duyuyormuş gibi takındığı 
yapmacık ifade Cem Sultan’ı rahatsız etmişti. Ama bu bir vakıaydı. 
Kendini açıklama yapmak durumunda hissetti:
“Rica ederim rahatsız olmayın. Evet, atam Fatih’in devletin ikbali 
için kardeş katline müsaade ettiği Kanunname. Bunu bütün ci-
han biliyor. Bu durum doğal olarak devlet erkânı, Yeniçeriler ve 
Anadolu’da nüfuzlu beyler arasında da bir iktidar mücadelesine 
dönüştü. Babamızın vâris olarak beni düşündüğüne hiç şüphemiz 
yoktur.”
“Beni yanlış anlamayınız. Niyetim sizi sorgulamak değil elbet. 
Kınından çıkmış kılıcı elimle tutmak bana düşmez, vardır elbet bir 
bildiğiniz. Hem kılıç çekilmişse kolay kolay sulh olmaz çoğu zaman. 
İkiyüzlülükten cehennemden kaçar gibi kaçarım. Sözlerimi samimi 
bulmanız temennimdir. Lakin nasıl bu kadar emin olabilirsiniz?” 
Cem Sultan, Büyük Üstat’ın sözlerini dikkatle dinlemişti. Onun 
duygularını bastırmakta bu denli başarılı olmasına içten içe hayret 
etmişti. Halbuki çok iyi biliyordu, elma içindeki kurt sarhoştur 
içinde bulunduğu cevherden. Ne yönü kemirse fayda bulacağını 
bilir. Karşısındaki sefil adam da öyleydi işte. Seve seve hançerini 
bileyliyordu. 
“Evet, karşılıklı hamleler yaptık birbirimize. Sevenlerimiz de gelip 
katıldılar inandıkları davamıza. Yakamızdan tutacak üstün bir güç 
yoktu. Amma vârisliğin bana ait olduğu hususunda tümüyle haklı-
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yım. Çünkü ağabeyim, büyükbabası Sultan Murad’ın saltanatında 
dünyaya geldi, oysa ben Fatih’in saltanatı zamanında doğdum. Bu 
nedenle veraset hakkı bütünüyle bana aittir ve bu da son derece 
tabiidir. Uzun Hasan Seferi’nde atam II. Mehmed beni İstanbul’da 
bıraktı ve Kanunname’de şahsımdan bahsetti. Bunlar önemli. Beni 
veliaht tanıyanlar öncelikle bu esasa dayanıyorlar tabii olarak. 
Ağabeyim Bayezid haksız ve gaspçıdır. Hakkımı alabilmek için 
adanızdayım ve bana yardım edeceğinizi umuyorum. Avrupalılar 
da bu konuda benim tarafımı tutacaklardır, bundan eminim. Bu 
münasebetle evvelce elçilerim aracılığıyla da bildirdiğim vaatleri 
tekrarlıyorum.” 
“Sanırım Kanunname’deki ‘vâris-i mülk-i Süleymânî’ kaydından 
bahsediyorsunuz.”
Orta büyüklükteki taş duvarlı, yüksek tavanlı, duvarlarında kaza-
nılmış zaferlerin resmedildiği halıların asılı olduğu salonda Büyük 
Üstat’ın sözleri yankılandığında Şehzade’nin adamları birbirlerinin 
yüzlerine baktılar. Bu adam nasıl bu denli bilgiye sahipti? Bu ada-
mın yalnızca Rumeli’ye geçmeleri adına önemsiz bir ara dinlenme 
güzergâhının iznini veren kişi olduğu düşünülürken onun bambaşka 
emelleri mi vardı? Gücünü iyice pekiştirmiş, zenginlik ve kahra-
manlık timsali olmuş Pierre d’Aubusson bambaşka seçimler içinde 
miydi? Cem’i yalnızca siyasi amaçları için mi kullanacaktı, yoksa 
gücünü artıracağı bir gelir kaynağına mı dönüştürmek istiyordu? 
Hastane Şövalyeleri olarak da bilinen bu tarikat bir şövalye birliğiy-
ken ismi sonradan üs olarak seçtikleri Rodos Adası nedeniyle “Ro-
dos Şövalyeleri” olarak değişmişti. Önceleri Katolik Kilisesi’ne bağlı 
olan bir yardım kuruluşu olarak bilinirken zaman içinde bağımsız 
bir devlet olarak güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olmuşlardı. 
Sayıları iki bin kadar olan bu adamlar merkezî yönetimden ayrı 
hareket mi ediyorlardı? 
Cem Sultan oturduğu koçbaşlı kolçaklı sandalyeden kalkarak bo-
zuntuya vermeden salonun ortasında volta atmaya başladı. Ellerini 
arkasında bağlamıştı. Söyleyeceklerini planlıyor gibiydi. Belirsizlik-
leri aydınlatmak varlığının gücünü pekiştirecekti. Doğruları ortaya 
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koyduğu vakit salyalı, kokuşmuş nefesleri mi kesecekti? Elbette 
hayır ama madem haklıydı, bunun bu ortamda haykırılması arzu 
ettiği güce ulaşacağı yolculukta haktı ve zaruriydi. Haklılığının 
kılavuzluğunda tam olarak güvenemediği ama mecbur kaldığı 
bu mekânda beyanda bulunmamak varlığının sorgulanmasına 
sebebiyet verebilirdi. Susmak ikrar manasına gelirdi çoğu zaman. 
İnsan haklı olduğunu haykırmalıydı ki çığlıkların nefesini düğüm-
leyebilsin. 
“Evet, bahsettiğiniz kayıt, babamın vârisliği bizzat bana tahsis et-
tiğinin en güçlü delilidir. Vasiyet mahiyeti taşıdığına hükmetmek 
gerekir. Ağabeyim Bayezid açısındansa tahta sahip olma fikri, şah-
sımdan yaşça büyük olduğu için tahtı kendi hakkı olarak görmesi 
doğal bir durumdur. Lakin benim de olaya farklı bir açıdan bakarak 
iktidara heveslenmem garip bir durum değildir.” 
Kinayeli bir şekilde durdu ve muhatabının gözlerine baktı: 
“Bizi çok iyi tanıyorsunuz. Bu yüzden bilirsiniz, Osmanlı veraset 
geleneği hususu tartışmalıdır. Bu konuda ortaya atılan iki fikir 
vardır. İlki gerek Türk devletlerinde gerekse Osmanlı Devleti’nde 
zamana göre değişen, sınırları çizilmemiş de olsa bir veraset sis-
teminin olduğunu savunan düşüncedir. İkincisiyse bunun aksine 
Osmanlı öncesi Türk devletlerinde de Osmanlı Devleti’nde de 
bir veraset geleneğinin olmadığı fikrini ileri sürer. Yani hanedan 
üyelerinden biri tahtı ele geçirirse bu Tanrı tarafından verilmiş 
bir karardır. Durumun can alıcı noktası, başa geçecek şehzadenin 
hükümdarın büyük oğlu olup olmamasıdır.”
Üstat, Cem Sultan’ın sözünü kesti:
 “‘Ve her kimesneye evlâdumdan saltanat müyesser ola, karındaş-
ların nizâm-ı âlem içün katl itmek münâsibdür. Ekser-i ulema dahi 
tecviz itmişdür. Anunla âmil olalar.’ Hükümdarlığı eline geçiren 
şehzadenin nizam-ı âlem için kardeşini öldürmesine izin verilmiştir. 
Bu husus en önemli husus sanırım. Sizi anlıyorum.”
Tekrar göz göze geldiler. Adeta yaylarını son noktaya kadar germiş, 
birbirlerine karşı duran okçular gibilerdi. Bir süre hiç konuşmadılar. 
Sessizliği bozan Cem Sultan oldu. Canı sıkılmıştı, göz bebekleri 
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bir sağa bir sola hızla hareket ediyordu. Yüz kasları bir anlığına 
gerildi lakin hemen kendini toparladı. Sesini kontrol etti, güler 
yüzlü görünmeye çalışarak, “Sizden bir ricam var. Rodos’a gelirken 
Taşeli’nde kalan adamlarımın da buraya getirilmesini rica ediyo-
rum. Ayrıca Kilikya’da Karamanoğlu Kasım Bey’in korumasında 
kalan aile bireylerimin de buraya getirilmesini sizden hassaten rica 
ediyorum,” dedi.
Pierre d’Aubusson, “Gereği yapılacaktır, şüpheniz olmasın. Bunları 
konuşacak çok vaktimiz olacak lakin şu an topraklarımıza ayak 
basmanızı kutlama vaktidir,” diyerek adamlarına işaret etti.
Kısa bir süre sonra görevli gümüş bir tepsinin içinde iki gümüş 
kadeh getirerek saygıyla eğildi. 
“Nedir bu?” diye sordu Cem Sultan.
“Ancak sizin gibi krallara layık bir şarap Hükümdar Cem,” diye 
karşılık verdi d’Aubusson.
Cem Sultan’ın adamları olan biteni meraklı gözlerle izliyorlardı. 
Sultan bir süre kadehlere baktı. Ardından, “İkramınız için minnet-
tarım lakin inançlarıma aykırı,” diyerek geri çevirdi. 
D’Aubusson bozulmuştu lakin bunu hissettirmedi. Tepsiden bir 
kadehi aldı. “Ben sizin şerefinize içiyorum o zaman.” 
Kadehin alt kısmını yüzük ve orta parmağının arasından geçirip 
kadehi avcunun içine aldı. Hiç beklemeden dudaklarına götürdü. 
Cem Sultan’a bakmaya da devam ediyordu. Başını geriye atıp ka-
dehteki şarabı ağzına boşaltmaya başladı. Bu sırada kırmızı şarap 
ağzının kenarlarından sakallarına süzülüyordu. Bitirdikten sonra 
kadehi tepsiye fırlatır gibi bıraktı, diğer kadehi de aynı şekilde 
kavrayıp bir dikişte içtikten sonra elinin tersiyle ağzını sildi. 
“Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Tekrar görüşeceğiz,” diyerek 
adamlarıyla birlikte salonu terk etti.


